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Vážení spoluobčané,
srdečně vás zdravím v tomto předjarním čase. Zimu už snad máme za sebou.
Ač nebyla v našem regionu příliš krutá,
přesto nás jednou „pěkně“ překvapila.
Na začátku února, v době největších mrazů, došlo k poruše regulační stanice a tím
k přerušení dodávky zemního plynu. Měli
jsme možnost si uvědomit, do jaké míry
jsme na tomto důležitém topném médiu
závislí. Pracovníci společnosti RWE vyvinuli, dle mého názoru, maximální úsilí
a snahu při opravě a zprovoznění technologického zařízení. Je třeba mít na paměti,
že plyn není voda a už při 5% koncentraci se vzduchem vytváří výbušnou směs.
Bylo tedy nutné před zprovozněním zkontrolovat všechny uzávěry domů, i těch
neobydlených, případně i kontaktovat
majitele, kteří byli právě na horách, jelikož
byl čas jarních prázdnin. Poněvadž se nejednalo o první závadu na regulační stanici pod Santonem, bude zde po skončení
topné sezóny společnost RWE instalovat
monitorovací zařízení s dálkovým přenosem dat, tak aby provoz stanice mohl být
neustále sledován a již při zaznamenání
nestandardních hodnot mohlo být provedeno preventivní opatření a nedošlo
k odstavení celé stanice a tím i celé obce.
V ulici Hlinky proběhne pokládka optického kabelu. Občané této lokality byli
pozváni k veřejnému projednání a seznámení se s tímto záměrem. Na základě
souhlasu převážné většiny přítomných
přistoupí firma Vivo Connection v letním
období k realizaci této stavby.
Na urnovém háji provedli pracovníci
obce prořezávku dřevin, zejména přerostlých tújí. Je nutné stanovit, jakým způsobem zde bude do budoucna pokračovat

Autoři fotograﬁí: Ing. Vilém Šimek, Michal Sekanina
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budování dalších hrobů. To bude mít zásadní vliv na celkovou parkovou úpravu
tohoto prostoru. V této věci přizveme
ke spolupráci zahradního architekta.
Na hřbitově bylo umístěno několik nových odpadkových košů, které jsme nemuseli kupovat, protože je vyrobili obecní
pracovníci. Doufám, že budou vhodným
a potřebným doplňkem pro všechny návštěvníky hřbitova a budou je využívat
také ti, kteří dosud házeli odpadky a vyhořelé kalíšky přes zídku.
Chodník podél hlavní silnice v úseku Gastl – křižovatka Hlinky není možné
jakkoli šířkově upravovat. V loňském roce
byla zpracována studie na kritické zúžené místo krajské komunikace mezi domy
č.p. 6 a 7 a předložena k vyjádření kompetentním orgánům. Podle stanoviska pověřených dopravních institucí je šířka silnice
v tomto úseku minimální pro obousměrný
provoz, který musí zůstat zachován a není
možné ji ještě více zužovat rozšířením
chodníku. Rozhodli jsme se tedy opravit
tento chodník při zachování jeho současných parametrů. Bude položena nová
dlažba do nových obrubníků. Původní žulové kostky budou využity při budování
parkovacích stání na návsi v rámci rekonstrukce krajské silnice. Oprava chodníku
však vyžaduje stavební povolení. Už proto, že se chodník nachází na pozemku Kraje nikoliv obce a je zřejmé, že při realizaci
dojde rovněž k omezení dopravy. V současnosti tedy probíhá zajištění stanovisek
nutných k žádosti o povolení.
Oprava fasády kostela bude pokračovat v letošním roce další etapou. Bude se
týkat zadního štítu a boční strany od hřbitova. Předpokládané náklady na tuto
etapu činí asi 1,3 mil. Kč. Rád bych se podělil o důležitou informaci. Ministerstvo
kultury zařadilo tuto opravu do Programu záchrany architektonického dědictví.
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Kostel ve Tvarožné se tak dostal mezi 20
významných staveb Jihomoravského kraje, které jsou začleněny v tomto programu. Těmi dalšími jsou například zámky
Slavkov, Boskovice a Moravský Krumlov,
kláštery v Dolních Kounicích a v Předklášteří u Tišnova nebo kostel Narození Panny
Marie a Lichtensteinská hrobka ve Vranově u Brna. Na letošní rok je pro tvaroženský kostel schválen příslib z tohoto
programu ve výši 420 tis. korun. Obec
Tvarožná přispěje letos částkou 150 tis. Kč
a další obce farnosti Velatice a Mokrá-Horákov dohromady 200 tisíci. Byly osloveny
také podnikatelské subjekty (např. Bonagro a.s. přislíbilo 50 tis. Kč). Zbývající obnos
bude uhrazen z prostředků farnosti, jinými slovy, z příspěvků samotných farníků
při dobrovolných sbírkách.
Změnu dozná také prostor kolem
kostela. Farnost Tvarožná nechala zpracovat odborný posudek skupiny stromů
v blízkosti kostela. Stoleté stromy mají
svůj zenit dávno za sebou a ve stísněných
podmínkách dožívají. Vzhledem k jejich
špatnému zdravotnímu stavu a situování
v blízkosti frekventovaných komunikačních prostorů a kulturní památky, navrhuje znalec v oboru dendrologie z bezpečnostních důvodů 7 stromů co nejdříve
odstranit. Definitivní nová podoba celého
prostoru u kostela vzejde z návrhu zahradního architekta.
Přesunutá akce z loňského roku –
Oprava koryta potoka pod Novou Ulicí
se dostala do další fáze. Zahájili jsme
výběrové řízení na dodavatelskou firmu.
Ke zpracování nabídky bylo vyzváno 6 firem a vítěz výběrového řízení by měl být
znám ještě před Velikonocemi. Pozitivním
faktorem je určitě to, že jsme na tuto stavbu získali dotaci z Jihomoravského kraje
ve výši 200 tis. Kč.



Na krajskou komunikaci III/4179 vedoucí od křižovatky u kovárny přes náves
kolem OÚ a fary ke kostelu bylo vydáno
stavební povolení a Jihomoravský kraj
zařadil tuto stavbu do svého plánu ještě
na letošní rok. Ve spolupráci s JMK bude
nyní následovat výběrové řízení na dodavatele stavby. Jakmile budou známy
přesné termíny realizace, budeme vás informovat.
Co se týká projektové přípravy dalších
staveb, je hotový projekt pro stavební
povolení silnice ke hřišti včetně stanovisek úřadů a správců sítí. Před podáním
žádosti o stavební povolení zbývá dořešit
vlastnické vztahy s majiteli přilehlých pozemků.
Bylo zadáno zpracování projektu pro
stavební povolení na chodník Na Konci, od domu pana Kohouta k pomníku
gen. Valhuberta pod Kosmákovým křížem. Jedná se současně o I. etapu chodníku z obce k motorestu Rohlenka.
Další připravovanou akcí je studie
dopravního řešení prostoru mezi hřbi-

tovem a kostelem, která se bude týkat
přemístění autobusové zastávky v návaznosti na rekonstrukci krajské silnice a také
vytvoření zpevněné parkovací plochy
a jejího odvodnění. Bylo by dobré tento
prostor uvést v dohledné době do takového stavu, který bude pozitivně vnímán
nejen místními, ale zejména přespolními
návštěvníky, kteří sem pravidelně o víkendech přijíždějí.
Dalo by se jistě psát i o dalších záležitostech, ale už z výše zmíněného je patrné, že práce je před námi dost.
Je jasné, že každá stavební činnost
na obci s sebou přináší po určitou dobu
různá omezení, úskalí a možné komplikace. Pro někoho menší, pro jiného naopak
větší.
Mějme však na paměti cíl, k němuž
chceme dospět a účel, pro který to či ono
tvoříme.
Přejme si příznivé počasí, dostatek
elánu, trpělivost, toleranci a vzájemnou
podporu.
Ing. Petr Buchta
starosta obce

Zajímavosti z obce
Informace o konaných akcích a významných událostech
t 22. ledna jsme navštívili Afriku; samozřejmě jen virtuálně, kdy jsme se nechali unášet
t

t
t
t

působivým vyprávěním a ještě působivějšími obrazovými dokumenty z dobrodružné cyklistické výpravy naší rodačky Terezy Šírové a Jiřího Boška.
24. ledna obdržel doc. Vladimír Drápal Cenu města Brna v oboru výtvarné umění;
slavnostní ceremoniál se konal ve Sněmovním sále Nové radnice v Brně; doc. Vladimír Drápal je již druhou osobností obce, která kdy získala toto významné ocenění
(v roce 2000 získal Cenu města Brna za hospodářský rozvoj Ing. František Gale).
28. ledna se konal myslivecký ples, bohatá tombola přilákala velký počet návštěvníků, součástí akce byl křest CD Tamburáši.
4. února se konal tradiční hasičský věneček a my jsme byli opět mile překvapeni
tanečními kreacemi hasičského tanečního seskupení.
18. února, tentokrát již před polednem, se vydal na cestu po Tvarožné průvod masek;
po náročném celodenním obveselování celé obce dorazil (nebo aspoň jeho nejdůležitější část) na Sokolovnu, kde proběhla zábava s hudbou a tradiční pochování basy.
5
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Pozvánka na plánované akce
t 29. dubna se koná ve Křtinách, u příležitosti svátku sv. Floriána, XI. hasičská pouť.
t 30. dubna budou hasiči za hasičskou zbrojnicí pálit čarodějnice, doufejme, že opět
t
t
t

jen symbolicky.
6. května se koná na Sokolovně koncert ke Dni matek – vystoupí Kyjovský komorní
orchestr.
12. května pořádají tvaroženští skauti Šprýmiádu – v letošním roce bude obohacena o další doprovodné akce – u příležitostí 20. výročí založení skautského oddílu
ve Tvarožné.
20. května se konají Tvaroženské hudební slavnosti Julia Antoše – XV. ročník, svoji
účast prozatím přislíbili DH Fialenka, DH Lácaranka a Sivická kapela.

Poděkování
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili letošních plesů a akcí pořádaných spolky ve Tvarožné.
Podpořili tím jejich další činnost. Poděkování patří také členům uvedených spolků, kteří
takové akce připravili.
Děkujeme občanům, kterým není lhostejný osud druhých, za příspěvek do Tříkrálové
sbírky.
SDH Tvarožná děkuje všem svým spoluobčanům za projevy přízně. Jak svojí účastí
na hasičském plese a ostatcích, tak různými věcnými a peněžitými dary při těchto kulturních akcích pořádaných SDH Tvarožná.

Informace
Oznamujeme, že s platností od počátku tohoto roku budou na slavnostní setkání u příležitosti životního jubilea zváni na Obecní úřad občané až od věku 70 let. Tedy nikoliv
od věku 60 let (resp. 65 let), jak tomu bylo doposud. Toto rozhodnutí je dáno vývojem
ve společnosti. V žádném případě neznamená, že bychom si některých spoluobčanů
nevážili. Děkujeme za pochopení.
Současně sdělujeme, že občané – jubilanti, kteří si nepřejí být zveřejněni ve zpravodaji
nebo si nepřejí být zváni na setkání jubilantů, nechť tuto skutečnost oznámí na sekretariátu nebo na matrice Obecního úřadu.

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ
Tvaroženský zpravodaj vydává obec Tvarožná již po několik desetiletí. Ve svých počátcích byla tato činnost ojedinělá. Až postupně se přidávaly další obce v okolí. Je zajímavé,
že v době rozmachu alternativních informačních technologií si tištěný zpravodaj stále
drží svou pozici a mnozí se dokonce už těší na další vydání. Dozví se, co se v obci dělo,
co nás čeká, jak tráví svůj čas jejich děti nebo vnoučata ve škole a ve školce, jak jsou
na tom naši fotbalisté. A na fotografiích pak hledají sami sebe nebo své blízké. Přesto je
mnoho těch, kteří Tvaroženský zpravodaj neznají a tím jsou ochuzeni o některé důležité
informace. Zkuste o něm říct svým novým sousedům, přátelům či známým. Ti se pak
mohou zaregistrovat na obecním úřadě a zpravodaj jim bude pravidelně doručován.
5WBSPäFOTLâ[QSBWPEBK



Upozornění občanům
Provozní doba sběrného střediska komunálního odpadu
březen–květen 2012
sobota
17. 3. 2012
středa
28. 3. 2012
sobota
7. 4. 2012
středa
18. 4. 2012
sobota 28. 4. 2012
středa
9. 5. 2012
sobota
19. 5. 2012
středa
30. 5. 2012

9:00–11:00 hod.
15:00–17:00 hod.
9:00–11:00 hod.
15:00–17:00 hod.
9:00–11:00 hod.
15:00–17:00 hod.
9:00–11:00 hod.
15:00–17:00 hod.

Pokud občané ukládají starý nábytek ve sběrném dvoře, je nutno jej rozmontovat.
Jedná se především o skříně, postele a sedačky.
Krabice od mléka a džusů – tetrapack – se ukládají do kontejnerů spolu s PET
lahvemi.

Kde a jak se mohou obyvatelé obce Tvarožná
zbavit vysloužilých elektrospotřebičů
Domácnosti se mohou vyřazených elektrospotřebičů zbavit zdarma na některém
z míst zpětného odběru, která k tomuto účelu byla vytvořena. Je přitom ale nezbytné
splnit jednu základní podmínku: spotřebiče musejí být kompletní, tedy nerozebrané.
V takovém případě hradí další nakládání s nimi výrobci a dovozci prostřednictvím
kolektivních systémů, které založili.
Tato výhoda se ale nevztahuje na elektrozařízení, kterému již někdo odmontoval
důležité části jako např. motor, kompresor, topné těleso, buben, plášť apod. Demontáž
a zpracování elektrospotřebičů je činnost zákonem určená pouze osobám s příslušnými
oprávněními. Takové výrobky je nutné považovat za odpad a náklady spojené s jejich
odstraněním jdou k tíži obci. Promítají se tedy do poplatků, které platíme my všichni!
Vyřazené spotřebiče z Vašich domácností můžete zdarma odevzdávat na těchto
místech:
t Sběrný dvůr obce Tvarožná,
otvírací doba: středa, sobota – termíny dle předchozího oznámení.
t Malý kontejner na drobný elektroodpad je v naší obci umístěn ve sběrném dvoře.
Více na www.elektrowin.cz nebo www.tvarozna.cz, příp. ve Tvaroženském zpravodaji.

REKLAMA
CD TAMBURÁŠI
Obec Tvarožná v lednu tohoto roku vydala hudební nosič se skupinou Tamburáši. Jedná
se o živou nahrávku z předpouťového setkání rodáků, z 6. srpna 2011. Zájemci si mohou
CD (za cenu 100 Kč) zakoupit na Obecním úřadě.
7
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Informace ZO
Nové občanské průkazy
Požádat o nový občanský průkaz moOd 1. 1. 2012 došlo k výrazným změnám při vydávání nových občanských hou občané u Městského úřadu Šlapanice,
průkazů. Občanský průkaz se strojově pracoviště Brno, Opuštěná 9/2 – přízemí,
čitelnými údaji je buď s elektronickým přepážková hala, ve dnech:
pondělí
8.00–17.00
čipem nebo bez čipu (dle žádosti držiteúterý
8.00–13.00
le). Je vyroben ve formě plastové karty
středa
8.00–17.00
o rozměru 54×85,6 mm (velikost platební
čtvrtek
8.00–12.00
karty), má gravírovanou černobílou fotoPři žádání o nový občanský průkaz již
grafii a podpis držitele. Jméno, příjmení
a číslo dokladu jsou provedeny taktil- občan nepředkládá vyplněnou žádost.
ním gravírováním (lze poznat hmatem). Tato je zpracována přímo se žadatelem
Na zadní straně je umístěn kontaktní elek- po předložení příslušných dokladů. Při
tronický čip, kde lze nahrát elektronický vyřizování žádosti se současně pořídí dipodpis. Nově patří mezi volitelné údaje gitalizovaná podoba občana a jeho vlastrodinný stav, registrované partnerství a ti- noruční podpis. Patnáctiletí již nepředklátul. Od 1. 1. 2017 bude volitelným údajem dají osvědčení o státním občanství České
republiky.
také trvalý pobyt.
Pokud se občan nemůže ze závažných
Správní poplatek za vydání občanského průkazu se neplatí, pokud je vy- zdravotních důvodů osobně dostavit
dáván z důvodu uplynutí doby platnosti, na MěÚ Šlapanice, pracoviště Brno, Opušzměny zapsaných údajů či vydání první- těná 9/2, kontaktuje pracovnici příslušného občanského průkazu při dovršení 15let ho úřadu – telefon 533 304 261.
Ztrátu nebo odcizení OP je možno
věku občana. Správní poplatek 100 Kč se
vybírá pouze za vydání nového občan- nahlásit mimo Městský úřad Šlapanice,
ského průkazu z důvodu ztráty, odcize- pracoviště Brno, Opuštěná 9/2 rovněž
ní, poškození nebo zničení dosavadního v úřední hodiny na matrice Obecního úřaplatného průkazu. Za vydání OP s čipem du ve Tvarožné.
Dosavadní občanské průkazy plase platí správní poplatek ve výši 500 Kč
tí po dobu v nich uvedenou. Pokud má
bez ohledu na věk a důvod vydání.
Jako nouzové řešení je možno požádat občan platný doklad a nedošlo ke změně
o občanský průkaz bez strojově čitelných údajů nebo k podstatné změně podoby,
nelze provádět výměnu (s výjimkou vydáúdajů (typ BLESK) s platností na 1 měsíc.
ní OP s čipem za poplatek 500 Kč).

Změny na úseku cestovních dokladů
Od 1. 1. 2012 odpadá vystavování
Od 26. 6. 2012 smí děti cestovat mimo
území ČR pouze s vlastním cestovním do- „Osvědčení o státním občanství ČR“, o ktekladem – pasem nebo nově občanským ré museli rodiče žádat pro své děti při vyprůkazem. Zápis dítěte v cestovním do- řizovaní prvního cestovního pasu či prvníkladu rodiče pozbývá platnosti dnem ho občanského průkazu.
26. 6. 2012.
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Pro vyřízení prvního cestovního pasu
pro dítě již postačí, když se zákonný zástupce společně s dítětem dostaví na příslušný úřad, kde předloží originál rodného
listu dítěte. Je doporučeno předložit rodné listy obou rodičů dítěte nebo oddací
list vydaný před 1. 7. 2001 k odstranění
případného rozporu určení státního občanství. Zákonný zástupce (jeden z rodičů) prokáže svou totožnost platným občanským průkazem. Osvědčení o státním
občanství ČR se předkládá pouze v případě, že vzniknou důvodné pochybnosti o tomto údaji (dítě se narodilo v cizině
nebo rodič dítěte je nebo byl cizincem).

Stejným způsobem je možno požádat
o vydání občanského průkazu pro dítě
do 15let, ten však platí jako cestovní doklad pouze pro země EU. Cestovní doklad
bude vydán s dobou platnosti na 5 let
ve lhůtě 30 dnů. Správní poplatek za vydání pasu pro dítě je 100 Kč, občanského
průkazu 50 Kč. Hradí se při podání žádosti.
Agendu cestovních dokladů, stejně
jako občanských průkazů, zajišťuje pro
naši obec MěÚ Šlapanice, pracoviště Brno,
Opuštěná 9/2.
Více informací naleznete na www.slapanice.cz, oficiální stránky Města Šlapanice, v sekci „Co si vyřídím na“.

Řidičské průkazy
Řidičské průkazy vydané od 1. ledna
2001 do 31. prosince 2002 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince
2012!
Řidičské průkazy vydané od 1. ledna
2003 do 30. dubna 2004 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince
2013.
Při výměně řidičského průkazu, kterému končí platnost, je nutno předložit
platný doklad totožnosti (občanský prů-

kaz, pas), jednu fotografii o rozměrech
3,5×4,5 cm a řidičský průkaz, kterému
končí platnost. V tomto případě se jedná
o povinnou výměnu, která je osvobozena
od správního poplatku.
Nové řidičské průkazy vydává pro
občany naší obce MěÚ Šlapanice, pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, Odbor dopravy. Doba vydání je nejpozději do 20dnů
od podání žádosti.
Marie Pelikánová
sekretariát OÚ

Zpráva z evidence obyvatel za rok 2011
Vážení spoluobčané, stejně jako každý rok, chceme Vás i letos seznámit s tím, co zaznamenal úsek evidence obyvatel v uplynulém roce v naší obci. Veškeré údaje se týkají
občanů, kteří byli v roce 2011 přihlášeni ve Tvarožné k trvalému pobytu.

t V roce 2011 se narodilo 10 dětí (8 děvčat, 2 chlapci), což je o 3 děti méně než
v roce minulém:
Veronika Grolichová – Tvarožná 7,
Daniel Barták – Tvarožná 314,
Barbora Benešová – Tvarožná 69,
Jakub Řičánek – Tvarožná 214,
Josefína Trávníková – Tvarožná 266,
Alžběta Morkusová – Tvarožná 202,
Marcela Bartošová – Tvarožná 155,
Tereza Kežlínková – Tvarožná 335,
Michaela Galleová – Tvarožná 339,
Karolína Svobodová – Tvarožná 325.
V seznamu jsou pouze děti, jejichž matky jsou přihlášeny ve Tvarožné k trvalému pobytu.
9
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t V roce 2011 zemřelo 16 našich spoluobčanů (10 mužů a 6 žen), což je o 7 více
než v roce předcházejícím:
Marie Divácká – r. 1913, Ludmila Vránová – r. 1920, Jana Mokáňová – r. 1947,
Jan Konečný – r. 1937, Libuše Liškutínová – r. 1927, Dobromila Putnová – r. 1924,
Růžena Košuličová – r. 1912, Jaromír Műller – r. 1928, Jiří Dobeš – r. 1961,
Zdeněk Dostal – r. 1937, František Gale – r. 1943, Rostislav Masařík – r. 1926,
Jaroslav Kaláb, – r. 1933, Stanislav Klimeš – r. 1943, Jaromír Kocourek – r. 1929,
Pavel Rampula – r. 1947.

t K trvalému pobytu se do Tvarožné přihlásilo v roce 2011 celkem 14 občanů, z obce
t

se odhlásilo 23 občanů.
K 31. 12. 2011 měla naše obec celkem 1.202 obyvatel přihlášených k trvalému
pobytu.

Celkový počet se tedy ve Tvarožné již druhým rokem snížil a to v roce 2011 o 15 obyvatel (v roce 2010 o 12 obyvatel), což v naší obci není obvyklé. Naposled byl úbytek
obyvatel v roce 2003, kdy byl stav k 31. 12. 2003 celkem 1.146. Od tohoto data pak docházelo každoročně k navýšení a to až do r. 2009.
V současné době je předpoklad, že vlivem výstavby nových rodinných domků bude
občanů v naší obci přibývat.
Ostatní zajímavosti ze Tvarožné
t Nejstarší občankou, která byla vedena v evidenci obyvatel ve Tvarožné, byla paní
Růžena Košuličová, která v loňském roce ve věku 99 let zemřela. V současné době je
nejstarší žijící občankou Tvarožné paní Anna Gallová, nar. v roce 1915.
t V naší obci je vedeno v evidenci obyvatel celkem 7 občanů, kteří již dovršili
90 let.
Anna Gallová – r. 1915,
Šurý Josef – r. 1917,
Antonická Eliška – r. 1920,
Galová Zdeňka – r. 1920,
Drápal Vladimír – r. 1921,
Klimešová Františka – r. 1921,
Šírová Františka – r. 1921.
V roce 2012 dovrší 90let další dva naši spoluobčané p. Jaromír Kohout a p. Pavlína
Pluháčková.

Informace občanům
Na sekretariátu Obecního úřadu ve Tvarožné,
zavedením systému Czech POINT,
si mohou občané zažádat o výpis z Rejstříku trestů, o výpis z Katastru nemovitostí,
o bodové hodnocení řidičů a o výpis z Obchodního nebo Živnostenského rejstříku.
Rovněž je možno provést převedení a ověření písemností z elektronické do písemné
podoby.
Od 1. ledna 2012 se zvýšil poplatek za výpis z Rejstříku trestů z 50 na 100 Kč.
Ověření písemností a podpisů se provádí na sekretariátu Obecního úřadu a na matrice.
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Od r. 2012 došlo ke změně při vyřizování občanských průkazů a cestovních pasů.
S vyřízením nového občanského průkazu, cestovního pasu, řidičského průkazu a rybářského lístku se musí občané obrátit na Městský úřad Šlapanice, Brno, Opuštěná 9/2.
Marie Pelikánová
evidence obyvatel

Z činnosti spolků a sdružení
Rozlosování TJ SOKOL Tvarožná – JARO 2012
Sezona 2011/2012
kolo
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
14

den
NE
NE
SO
NE
SO
NE
SO
NE
NE
NE
NE
NE

datum
1. 4.
8. 4.
14. 4.
22. 4.
28. 4.
6. 5.
12. 5.
20. 5.
27. 5.
3. 6.
10. 6.
17. 6.

Muži
začátek
10:30
10:30
16:00
10:30
16:00
10:30
16:30
10:30
10:30
10:30
16:30
10:30

utkání
Tvarožná – FK 1932 Hrušovany
Tvarožná – RAFK Rajhrad B
Sokol Kobylnice – Tvarožná
Tvarožná – SK Pozořice
SK Blučina – Tvarožná
Tvarožná – Sokol Mělčany
SK Moutnice B – Tvarožná
Tvarožná – Sokol Viničné Šumice
Sokol Opatovice – Tvarožná
Tvarožná – Blažovice
Sokol Žabčice – Tvarožná
Tvarožná – Pojihlavan ZD Kupařovice

Činnost sboru dobrovolných hasičů okrsku Pozořice v roce 2011
Okrsek Pozořice se skládá z těchto
sborů dobrovolných hasičů: Babice nad
Svitavou, Řícmanice, Kanice, Ochoz u Brna,
Hostěnice, Mokrá, Velatice, Tvarožná, Sivice, Pozořice, Kovalovice, Viničné Šumice.
Podle členění na okrese Brno-venkov má
náš okrsek přiděleno č. 1 a dle počtu sborů je největší na našem okrese.
Rok pravidelně zahajujeme výroční
valnou hromadou, která se v roce 2011 konala v Hostěnicích v restauraci U Stupárků
za účasti všech sborů okrsku. Zhodnotili
jsme uplynulý rok, vyhodnotili Přeborníka
okrsku, projednali Plán práce na rok 2011,
přítomné jsme seznámili s výjezdy jednotek SDH a stanice Pozořice za uplynulý
11

rok a informovali o zkouškách odbornosti
Hasič III. Stupně. Následovala bohatá diskuse. Ve večerních hodinách následoval
tradiční okrskový ples, též za hojné účasti
hasičů a bohaté tomboly, do které přispěly všechny SDH okrsku hodnotou cenou.
Při hodnocení příspěvků se všem nejvíce
líbila „tvaroženská“ tombola.
Další významnou „akcí“, tentokrát
ve spolupráci s SDH Kanice byla 1. 5. Hasičská pouť ve Křtinách, která se již podesáté
konala u příležitosti svátku patrona hasičů sv. Floriána. Sraz všech účastníků byl
na koupališti ve Křtinách, odkud jsme
za deštivého počasí vyšli, za doprovodu
dechové hudby Bivojanky a mažoretek,
Ročník 40 t ėÓTMP 2 t březen–duben 2012

Na mistrovství republiky dorostu
v požárním sportu v Ostravě nám udělali
velkou radost zástupci Viničných Šumic,
kteří postoupili přes okresní a krajské kolo
a na „republice“ obsadili 19.–23. místo
z celé ČR.
Měsíc červen je
ve znamení tradičních
soutěží ve Tvarožné
a Pozořicích a netradiční v Řícmanicích, ale
v roce 2011 také oslav
výročí založení SDH.
Nejprve jsme důstojně oslavili 120. výročí
založení SDH Tvarožná,
následovalo 110. výročí SDH Mokrá a 105.
výročí SDH Hostěnice.
Před prázdninami
pořádáme pohodovou
předprázdninovou
soutěž pro mládež napouti všechny zúčastněné sbory obdržely šeho okrsku na hřišti v Sivicích. V kategorii
pamětní medaili. Na podnět našeho okrs- mladších i starších žáků vyhráli žáci z Kaku obdržel Krajské vyznamenání hlavní nic, ale na soutěži jde především o přípraorganizátor br. Vl. Kalivoda z Kanic. Bý- vu na prázdniny, než o celkové vítězství.
valý děkan Tomáš Prnka obdržel medaili Prázdniny jsou doba dovolených, ale také
soutěže v požárním sportu ve Tvarožné.
sv. Floriána.
8. 5. jsme na sivickém hřišti uspořádali
Hned po prázdninách pokračují soutěI. kolo sportovní soutěže hasebního obvodu Pozořice. První místa získaly celky naše- že v rámci okrsku – ve Velaticích a o týden
ho okrsku: v mužích – 1. Mokrá, 2. Velatice, později v Mokré.
1. října jsme společně s OSH Brno-ven3. Tvarožná. V ženách – 1. Tvarožná, 2. Velatice, 3. Řícmanice. Škoda, že do okres- kov a domácími hasiči uspořádali Okresní
ního kola neměl zájem nikdo postoupit. kolo Závodu požární všestrannosti v KaZde jsme však měli bohaté zastoupení nicích, kde v krásných lesích bylo skoro
v rozhodčích. Jiří Bajer byl velitelem sou- 300 účastníků. V kategorii žáků i dorostěže, br. Kožnárek z Kanic měl na starosti tenců vyhrála Kuřim.
8. října proběhlo ve spolupráci Okresběhy na 100 metrů, br. Šmerda z Viničných Šumic štafety a br. Machanec útoky. ního sdružení hasičů Brno-venkov, okrsku
Na krajské soutěži v Hodoníně jsme měli Pozořice, SDH Tvarožná a obce Tvarožná
v rozhodčích dvojnásobné zastoupení Krajské setkání zasloužilých hasičů Jihomoravského kraje, které se střídá po okrez našeho okrsku.
ke kostelu. Průvod začíná pěšími s historickými prapory, za kterými následuje výjezdová technika – od nejstarších „koněk“
až po nejmodernější techniku. Následuje
mše svatá a po ní krátký doprovodný program. U příležitosti 10. výročí hasičské
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sech JmK. Našeho setkání se zúčastnilo
120 zástupců všech okresů, z toho 80 zasloužilých hasičů JmK, všichni obdrželi
upomínkové předměty z našeho regionu a okresu Brno-venkov, včetně publikace vydané k tomuto setkání, ale také
upomínkové předměty od SDH Tvarožná
a pamětní medaile
od zástupců naší obce.
Dopoledne proběhla
na sokolovně výroční
schůze, po které následoval tradiční oběd.
Pod galerkou byla připravena menší výstavka ze sbírek br. Mourala z Viničných Šumic.
Po kratší přestávce
určené k přátelským
setkáním mezi zasloužilými hasiči následoval
bohatý doprovodný
program – výstavka historické techniky
před budovou OÚ, výstavka ke 120. výročí založení SDH Tvarožná v hasičské
zbrojnici, ale také možnost návštěvy kostela sv. Mikuláše, který druhý den slavil
130. výročí posvěcení. Posledním bodem
programu ve Tvarožné byla návštěva
dioramatu bitvy tří císařů s poutavým
výkladem Fr. Kopeckého. Následoval přesun autobusem do Brna-Líšně do Školícího vzdělávacího střediska hasičů, kde se
mohli všichni seznámit s nejmodernější
hasičskou technikou a učebnami sloužící
k výuce profesionálních hasičů z celé ČR.
Celého programu, včetně návštěvy OÚ,
se zúčastnil hejtman JmK Michal Hašek
i krajský starosta SDH Josef Gargula. Dle
jeho sdělení bylo toto setkání na nejvyšší
úrovni a nasadilo dalším setkáním velmi
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vysokou laťku, ale pro nejstarší účastníky
bylo velmi náročné. Na některých setkáních je v doprovodném programu třeba
jen koncert dechové hudby, ale naše obec
se má opravdu čím pochlubit a bylo škoda něco vynechat.

Poslední soutěží na okrsku je prosincová Zimní sivická soutěž, kterou vyhrály
Kovalovice. Po této soutěži jsme již mohli vyhlásit Přeborníka okrsku Pozořice,
pro družstvo, které na všech soutěžích
v okrsku dosahovalo nejlepších umístění
– v roce 2011 zvítězilo družstvo z Velatic,
následovala Tvarožná a Mokrá.
Toto je stručná zpráva o činnosti okrsku Pozořice. Nebylo cílem vyjmenovat
všechny akce, ale vyzdvihnout ty nejdůležitější. Chtěl bych poděkovat všem
aktivním členům SDH okrsku za aktivní
propagaci SDH a za všechno, co pro naše
spoluobčany vykonali.
S hasičským pozdravem CHRST
Jiří Bajer
starosta okrsku Pozořice
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Okénko do života ZŠ a MŠ
Základní škola Tvarožná
V úvodu březnového příspěvku začnu
bilancováním. V měsíci lednu proběhlo
hodnocení práce a chování žáků za první
pololetí letošního školního roku. Vysvědčení se samými výbornými si odneslo
20 žáků. Absence ve škole byla celkem
1319 hodin, což je v průměru 33 hodiny
na žáka. Zvýšená absence byla způsobena neštovicemi, které se objevily ve škole
od měsíce prosince a postihly prakticky
všechny žáky školy.
V lednu také proběhl zápis do prvního
ročníku pro příští školní rok. Letos jsme
zápis zařadili již 17. ledna. Zapsali jsme
9 žáků, tři si žádají o odklad povinné školní docházky o jeden rok, jeden žák byl
zapsán v naší škole a následně i v ZŠ Jihomoravské náměstí 2 v Brně.
A nyní k akcím, které se v zimních měsících uskutečnily. Zimní počasí nám přálo,
takže jsme zvládli dvouhodinový výcvik zúčastnilo se více než polovina žáků naší
na bruslích u OC Olympia a třídenní ly- školy.
Zimní sběr starého papíru byl úspěšný
žařský výcvik na Fajtově kopci u Velkého
Meziříčí. Letos jsme celý kurz naplnili sami, a další přistavení kontejneru plánujeme
na měsíc březen. Jaro
přinese do školy i další aktivity. Vzhledem
k tomu, že jsme škola
spolupracující s Pedagogickou fakultou MU
v Brně, jednou z prvních
aktivit je celodenní projektová výuka studentů,
kterou si pro naše žáky
každoročně připravují
budoucí učitelé v rámci svého studia. Letos
tato výuka proběhne
30. března na téma Vejce a Velikonoce. Dále
nás čeká program
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EVVO na Lipce, kam vyrazíme 13. března.
Dalšími plánovanými akcemi jsou celonárodní testy žáků 5. tříd, testy Kalibro žáků
3. a 5. třídy, výtvarná soutěž Nejoriginálnější kraslice roku 2012, výtvarná soutěž
ve spolupráci s SDH Tvarožná, poznávací
výlet starších žáků do Brna a další kulturně sportovní program.
V jarních měsících plánujeme výměnu svítidel ve II. třídě a obměnu počítačů v počítačové učebně v rámci projektu
EU peníze do škol. Další opravy a menší

úpravy v budově školy zajistí pracovníci
obecního úřadu. I nadále jsme zapojeni
v soutěži Recyklohraní, ve které se žáci
naší školy seznamují se tříděním odpadu,
chodem sběrného dvora a dalšími informacemi týkajícími se ochrany životního
prostředí.
Na závěr děkuji všem rodičům, kteří
nám dali svoji důvěru a podporují naši
školu.
Mgr. Věra Floriánová
ředitelka ZŠ

Mateřská škola Tvarožná
Z okénka mateřské školy
V březnovém příspěvku se krátce
vrátím ke karnevalu, jež se na půdě mateřské školy konal dne 1. března. Děkuji
touto cestou všem rodičům, kteří přispěli finanční částkou nebo věcným darem
do tomboly. Díky těmto sponzorským
darům si mohly děti odnést z karnevalu
pěknou cenu.
V měsících březnu a dubnu nás čeká
mnoho
zajímavých
akcí. Mezi ně řadíme
například jako tradičně návštěvu hasičské
zbrojnice v Pozořicích,
dopravní dopoledne
na školní zahradě, kde
děti složí řidičskou
zkoušku pro rok 2012
na něčem, co má kola,
a čeká nás rovněž návštěva dopravního hřiště ve Vyškově. Všechny
tyto akce zatím nemají
termín, jelikož nevíme,
jak nás překvapí počasí. Proto si raději počkáme na teplejší dny, a budeme se společně radovat.
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30. března přijede do mateřské školy
divadlo s pohádkou O medvědech.
10. dubna se budou děti fotografovat
firmou Prestigephoto kolektivně, na tablo,
ale i individuálně. Na focení, které bude
začínat od 8.00 hod. můžete přivést i sourozence dětí.

26. dubna pojedeme do Divadla Bolka
Polívky na pohádku O pejskovi a kočičce.
Jistě každý z knížek zná, jak pejsek s kočičRočník 40 t ėÓTMP 2 t březen–duben 2012

kou spolu hospodařili,
myli podlahu, vařili dort
atd., ale v provedení divadelním jsme je ještě
neviděli.
30. dubna budeme
na školní zahradě pálit
čarodějnice a již nyní
můžete dětem připravit čarodějnický kostým
a pořádné koště, aby
se na něm dobře létalo. V tento den nebude
chybět opékání špekáčků, ale i diskotéka, o kterou se postará, jako vloni, čaroděj Hruška.
Dne 2. května od 9.00 do 15.00 hod.
bude probíhat zápis dětí do Mateřské
školy Tvarožná pro školní rok 2012–13.
Vezměte s sebou k zápisu rodný list dítěte.

Na závěr přeji všem čtenářům zpravodaje mnoho prosluněných dnů.
Za kolektiv
mateřské školy
Mgr. Yvona Hrbáčková
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Ze života obce – zajímavosti
Nové sdružení na slavkovském bojišti
Město Slavkov u Brna, obce Prace
a Tvarožná a společnost Postilion s.r.o. –
Stará pošta založili „Zájmové sdružení
právnických osob Slavkovské bojiště –
Austerlitz“.
Předsednictvo tvoří předseda sdružení František Kopecký, tajemníkem je
Ing. Ivan Charvát, starosta Slavkova a hospodářem Ing. Jan Vovesný, starosta obce
Prace.
Cílem tohoto sdružení je získávat dotace a zvyšovat povědomí o historických
a kulturních hodnotách jižní Moravy
a zvláště pak na území Slavkovského bojiště z roku 1805.

Sdružení bude podporovat a rozvíjet pořádání společenských, kulturních
a pietních akcí, propagovat a podporovat
cestovní ruch, organizovat vzpomínkové
a pietní akce, tematické dny, konference,
výstavy, besedy a koncerty.
Snahou bude i podpora publikační
činnosti. Sdružení chce spolupracovat
s obdobně orientovanými subjekty, orgány veřejné správy, obcemi či krajem.
František Kopecký,
předseda Zájmového sdružení
právnických osob Slavkovské bojiště – Austerlitz

Z historie hasičů
Požární ochrana je v dějinách lidstva
hodně stará. I historie hasičského hnutí je
velmi poutavá a bohatá na příklady lidské
obětavosti i na zajímavé historické souvislosti.
Účelem tohoto článku ale není zkoumat hasičskou historii a vracet se do starého Říma. Chci je trochu nakouknout
do novodobé historie hasičů v Čechách
a na Moravě a upozornit na jednu doloženou historickou tragédii.
První evropský placený hasičský sbor
byl zřízen počátkem 18. století v Paříži
a brzy na to i v dalších velkých městech.
Dobrovolné sbory se v Evropě začaly
zakládat zhruba o sto let později. V roce
1841 vznikl hasičský sbor v německé Míšni
a v roce 1847 v Karlsruhe a jinde.
V Habsburské monarchii a v českých
zemích byl první placený požární sbor
zřízen v Praze v roce 1853. První dobrovolný hasičský sbor byl zřízen v Zákupech u České Lípy v roce 1850 (uvádí se
17

i rok 1854) a v roce 1856 v České Kamenici,
1858 v Rumburku a v roce 1861 v Liberci
a ve slezském Fulneku.
Teprve v šedesátých letech 19. století
začaly u nás vznikat české hasičské dobrovolné sbory. První z nich byl zřízen v roce
1864 ve Velvarech u Kladna.
Na Moravě vzniknul zásluhou Tituse Kršky v roce 1868 první hasičský sbor
v Třebíči, který byl po jeho odchodu
do Velkého Meziříčí poněmčen. V roce
1869 byly schváleny stanovy hasičského sboru v Boskovicích, který se ovšem
v příštím roce rozešel.
Nejstarší historii mají sbory založené
v roce 1871 ve Velkém Meziříčí a v roce
1872 v Jevíčku, Velké Bíteši a Krásné. Tak
bychom mohli pokračovat i v dalších letech.
Vraťme se ale do Francie na počátku
19. století. A to oprávněně. Vždyť hasičům
v německy mluvících zemích říkali pompiéři podle francouzkého „le pompier“
Ročník 40 t ėÓTMP 2 t březen–duben 2012

což je v češtině hasič. Hasiči nosili bílou
nebo šedou uniformu takovou, jakou
dnes v drobných obměnách vidíme u historických hasičských jednotek. A na hlavě
lesklé helmy.
Počátek můžeme vystopovat v dávné
tragédii. Rakouský velvyslanec ve Francii
kníže Karel Filip Schwarzenberg pořádal
1. července 1810 v Paříži velký ples na počest novomanželů císaře Napoleona I.
a jeho manželky Marie Louisy. Do paláce
se tisíc lidí nevešlo a tak byl na zahradě postaven dřevěný pavilon s galerií. Od svíčky
vzniknul požár.
Přivolaní hasiči se v nastalém zmatku
k požáru nemohli dostat. Při požáru zahynula při snaze o záchranu své čtrnáctileté
dcery Eleonory velvyslancova švagrová,
třicetišestiletá nadaná malířka kněžna
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Paulína Schwarzenbergová, která byla
ve druhém měsíci těhotenství.
Tragédie přinutila samotného císaře
k reorganizaci pařížského hasičského sboru. Hasiči měli být od září 1810 organizováni s vojenskou disciplínou a přespávat
na stanicích. Tak byli ve dne v noci připraveni k akci.
Bylo jim nařízeno pravidelné hlídkování ve městě. Na hlavách měli nosit lesklé
helmy, aby je bylo vidět při preventivní
činnosti i v kouři při požáru. Z Napoleonovy prozíravosti hasičské sbory vycházejí
dodnes.
A tak mu hasiči při letošní rekonstrukci bitvy mohou poděkovat. Aspoň tomu
současnému, který opět přijede z americké Virginie.
František Kopecký,
kronikář obce Tvarožná



Tři kříže
Na soklu v profilovaném rámečku je
Kříže u místních i dálkových komunikací lidé stavěli jako připomínku nějaké nápis:
Nechtež dítek přijíti ke mně a nebraňte jim,
události. Většinou tragické. Připomínali si
neboť takových jest království Boží.
památku svých předků nebo příbuzných
Sv. Marek 10, 14
a vyprošovali pro ně i pro sebe Boží milost.
Věnováno památce zemř. školních dítek
Kalábův kříž u křižovatky do Hlinek
Filumeny a Ignáce Tužinových.
s nápisem:
1893
„Od stup ode mne abych si včom chlubil,
Kříž zbudovali manželé Tužínovi
jedině u Křýži Pána a Spasitele našeho
na památku svých zemřelých dětí FilomeJežíše Christa
ny Kateřiny a Ignáce Jana. Obě děti zemřeKe cti a chvále Boží věnován
ly v roce 1893 dva dny po sobě na záškrt.
ot manželů Tomáše a Cecílie KALÁB
Ignác Jan 10. února a Filomena Kateřina
1873
12. února.
postavili v roce 1873 manželé Tomáš jeho
Kateřina
Ondráčková,
narozená
manželka Cecílie Kalábovi z č. 16. Na slo27. března 1853, se 16. dubna 1872 proženém kamenném podstavci je vztyčen
vdala za Františka Vičara, narozeného
černý litinový kříž. Ve spodní části kříže je
18. srpna 1850. Brzy ovdověla. František
reliéf Panny Marie Sedmibolestné.
Vičar zemřel už 8. února 1879 v necelých
Motivem k postavení kříže zřejmě bylo
devětadvaceti letech. Z manželství zůstato, že po „mrtvonarození“ syna v roce
ly děti Cecílie, František, Marie a Filoména,
1861 a „mrtvonarození“ dcery v roce 1871
která v pěti měsících věku zemřela. Katese v roce 1873 už starším manželům kořina Vičarová se znovu provdala 7. června
nečně narodilo zdravé dítě, dcera Fran1879 za blažovického rodáka Josefa Tužítiška. Povězme si něco o rodičích. Rolník
na, narozeného 13. dubna 1851. Měli spoTomáš Kaláb se narodil 23. května 1832.
lu už zmíněné děti Filoménu Kateřinu, na30. října 1850 se oženil s Cecílií, dcerou
rozenou 5. února 1883 a syna Ignáce Jana,
čtvrtláníka Josefa Daňka a jeho manželky
narozeného 3. května 1885. Po jejich brzMarie, rozené Jahodové z Velatic. Cecílie
kém úmrtí rodičům zůstal syn Josef Tužín
se narodila 2. února 1830.
z druhého manželství, narozený 29. květManželé Kalábovi zemřeli půl roku
na 1880. Stal se knězem. Zemřel 14. října
po sobě v roce 1912. Cecílie 20. dubna
1958 a je pohřben v Šardicích.
a její manžel Tomáš 26. října.
Aby údaje o rodině byly úplné, je nutTužínův kříž, který teď stojí u Mateř- né uvést i úmrtí rodičů. Josef Tužín zemřel
ské školy, postavili manželé Josef Tužín 26. května 1923 a jeho manželka Kateřina
a jeho manželka Kateřina rozená Ondráč- 7. března 1943. Bylo jí bez pár dnů devaková z domu č. 47. Kříž z bílého kamene desát roků.
vztyčený na složeném soklu je shora
Pamětníci pamatují, že kříž stál původukončen odstupňovanou římsou. Litino- ně před budovou Základní školy. Tam v jisvé tělo Krista je natřené zlatou barvou. té době svým křesťanským zaměřením
Na vrcholu kříže je nápis INRI.
vadil a byl přesunut na hřbitov. Po roce
1989 byl postaven na současném místě.
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Kříž u nájezdu na dálnici vedle lávky
z odpočívky přes dálnici k motorestu Rohlenka je zasvěcený svatému Kryštofovi.
Je na něm nápis:
Svatý
Kryštofe
ochraňuj
nás
Jaký je osud tohoto kříže? Jedná se
o starší rodinný kříž z hrobu k domu č. 47,
ve kterém byli pohřbeni příslušníci rodin
Tužínů, Vičarů a Maradů. Kříž z bílého
mramoru byl přemístěn při rekonstrukci
hrobu v roce 2006. K památce sv. Kryštofa,
ochránce cestujících a řidičů, jej upravil

a v závěru roku 2011 s několika spolupracovníky postavil Jiří Daněk z Tvarožné.
Bylo to v době rekonstrukce nájezdu
na dálnici ve směru na Brno.
Kříž vysvětil P. Josef Rybecký v neděli
20. listopadu 2011. V soklu kříže je umístěna schránka se vzkazem pro další generace včetně několika mincí a svatých
obrázků.
V článku o křížích jsem použil informace od Ing. Františka Krčka, Jarmily Daňkové a Jiřího Daňka.
František Kopecký,
kronikář obce Tvarožná

O zubních kartáčcích a Sahaře
Čistím si tak jednou večer zuby. Ostatně, tak jako každý večer, jen s tím rozdílem,
že tentokrát nejsem doma, ale u kamaráda. Je po pyžamové party, končíme ráno,
ale zuby, to je něco, co se nepřeskakuje
ani v tom nejhorším stavu. Teda, pokud
nejste na cestách a nemáte vody zrovna
zoufalý nedostatek. Holka, která se přimotala k umyvadlu vedle mě, očividně
o cennosti vody nemá ani potuchy. Přišla,
zarvala baterii směrem nahoru, a když
voda s rachotem mizela v odpadu, ona
se teprve začala potýkat s víčkem u pasty. Zavřela jsem vodu (jakože jí pomáhám)
a ona se na mě obořila, co že to jako dělám, ať se starám o svý. Kdybych se jí snažila vysvětlit, že přesně to právě dělám, asi
by to bylo na ni moc složitý.

části světa, ve kterých to zurčení, šplíchání
a proudění člověk zažije, jen když vykoná
spoustu namáhavých kroků na rozpáleném slunci do hor, a potom zase zpět,
s pekelnou zátěží pro záda a obě ruce,
když se plné nádoby snaží dostat dolů
do vesnice.
V oblasti, kde jsem letos v létě cestovala, je běžnou praxí, že se voda donáší
od zdroje, který je nejen mimo dům, ale
i mimo vesnici. A to mluvím o východní
Africe, kde vodní zdroje nejsou ještě ani
tak zoufale vzácné, jako třeba v pouštních oblastech Sahary, v Somálsku, nebo
v pouštích Namibie.

Voda… můj oblíbený živel. Můj milovaný živel, který mě léčí a utěšuje, stačí se
jen chvíli dívat na hladinu jezera, bazénu,
Po mém letošním pobytu v Africe nebo třeba jen kaluže po dešti. A to nejsem se nad vodou a dalšími obyčejnými mluvím o nirváně a extázi, když se do ní
věcmi zamýšlela už mnohokrát. Vyrost- celá ponořím! Když mi zalije uši a moje
li jsme v civilizaci, kde voda teče, cáká, vlasy se stanou součástí jejích proudů...
šplouchá, proudí, zurčí, kape a cachtá po- Víte, mám asi takovou úchylku. Tak nějak
každé, když otočíme kohoutkem. Považte, podvědomě a automaticky se obklopuju
jediným pohybem! Není to úžasné? Jsou vodou. Ať dělám, co dělám, vždycky se
5WBSPäFOTLâ[QSBWPEBK



stane, že je najednou kolem mě spousta
vody a já ani nevím, kde se tam vlastně
vzala. Třeba teď. Sedím tady u stolu, koukám z okna a vedle lampičky stojí hned
čtyři hrnky a sklenice. Koukám, že v jedné
je zelený čaj, v druhé šťáva, potom hrnek
capuccina a velká sklenice s čistou vodou.
Je mi s těmi hladinkami tak nějak dobře.
Lidé si obecně váží víc toho, co je
vzácné. Tedy toho, čeho hrozí nedostatek. Málokdo z nás se obtěžuje byť jen
představit si, jaké by to bylo, existovat pár
dní… ne, stačí i pár hodin bez vody. Řekla
bych, že matky a voda sdílejí stejný osud.
Obě jsou životodárné, nikdo se bez nich
neobejde a nikdo je dostatečně neocení…
dokud jsou poblíž. No schválně, zkuste si
představit obvyklé věci bez vody. (O těch
matkách zase někdy jindy.) Suchá koupelna, suchá kuchyně, suchá lednička, suché
hrnky na stole …sucho všude. Sucho skřípe v zubech, jako namibijská poušť. Sucho žhne, jako tanzánské slunce. Sucho
dusí, jako vzduch v suché sauně. Sucho,

to je panika, suchá jsou moře na měsíci,
sucho je tam, kde neexistuje život.
Vím, že nemůžeme učit cizí lidi, jak zacházet s vodou. Vím, že nemůžeme naráz
zachránit tisíce dětí, které DENNĚ umírají
na nedostatek vody. Vím, že nemůžeme
napojit všechny lidi na Zemi ani zalít měsíční moře, aby se tam dalo žít, až naše
planeta vybouchne. Ale můžeme si začít
třeba čistit zuby bez zvukového doprovodu vodních kaskád nadobro a zbůhdarma
mizejících v kanále.
P. S. Vsadím se s vámi, o co chcete,
že se lze vykoupat i v půllitru vody. Můžu
garantovat, že pocit osvěžení a čistoty
bude stejně ohromující, jako bublinková lázeň. Stačí mít za sebou pár desítek
kilometrů na kole po rovinách Tanzánie
s řádným protivětrem a slunečním žárem a rázem vám bude připadat všechno,
co žbluňká – i když to bude mít podivně
kakaovou barvu – jako zázrak, tak jako mě.
Tereza Šírová
terez@inbox.com

Tvaroženské ostatky
V sobotu 18. 2. 2012 proběhly u nás
na vsi, jako již tradičně, ostatky pořádány sborem dobrovolných hasičů. Průvod
22 masek za doprovodu kapely 4 TETY
letos vyšel již v 11.30 hod. – aby dorazil
na naši náves za světla. Ono, obejít přes
300 domů ve Tvarožné a na někoho z našich příznivců nezapomenout, udělat
hospodářům se sklenkou pálenky a hospodyňkám s nachystaným pohoštěním
radost, patří k našim povinnostem. Proto
nemůžeme proběhnout obec kalupem
a bez zastávek. Takže po mnoha letech se
nám konečně podařilo dorazit na dědinu,
která je vždy ke konci průvodu i našich sil,
důstojně a tak za relativního světla ještě
potěšit naše spoluobčany u potoka. Sko21

ro vždy na nás čekali až do tmy a vyčítali
nám, že na ně zapomínáme. Snažíme se,
ale bohužel i letos jsme jistě na někoho
zapomněli nebo někoho přeskočili. Tímto
se omlouváme.
O to déle jsme se letos zdrželi u našeho hasičského starosty, neboť je to
poslední stavení na naší předlouhé cestě
po celé vsi, než dorazíme na místní sokolovnu, kde ve 20.00 hod. začíná ostatková
zábava. Na ni vlastně celý den zveme dům
od domu. No, ne úplně. Někde se na nás
dívají jen zpoza okna, jinde otevřou a jsou
překvapeni, co vlastně chceme – jako bychom byli nějaký zvláštní úkaz. Některým
se to prostě nelíbí, což asi nejvíce prožívají naše děti. Ale pak dorazíte o kousek dál
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Po všech peripetiích, ale i radostech,
dorážíme na sokolovnu, kde začíná večerní zábava. Na chvíli si vyzouváme boty
a sundáváme teplé oblečení, které nás
chránilo celý den před zimou. V tu ránu
zjistíme, že jsme jak v jiném světě. Jenže čas kvapí, lidé se již sešli, takže znovu
obout, nastrojit a obejít sál. Všechny pěkně znovu přivítat, no a potom se hezky
věnovat svým drahým polovičkám. Hudba vyhrává, lidé se baví.
Zkusíte trochu ubrat – lidé už tolik
na ostatky nechodí, tak nebudeme pochovávat basu a číst celý obřad. Nelze.
I těch pár skalních příznivců nám to prostě
nedovolí. Takže se to zařídí a basa se pochová. A najednou se spontánně začnou
přidávat lidé a doprovázet ji na poslední
cestě, aniž by jim to kdokoliv říkal.
No. A už je konec, jde se domů. Jenže
to není pravda. Druhý den se musí uklidit
a začít připravovat poděkování těm, kteří
a tam na chodníku před domem na vás se zúčastnili průvodu masek (většinou to
čeká stařenka. Všechny pochválí – jak nám nejsou hasiči) a uspořádat pohoštění z nato sluší a jak jsme hodní, že udržujeme tra- turálních darů, které jsme dostali po cestě
dice a co bychom si bez hasičů počali. Ne- přes naši vesnici. Jen taková malinkatá
trpělivě vyhlíží onoho uniformovaného hasiče s kasičkou
na rameni, aby nemalým krejcarem přispěla. „Však jste naši
hasiči“, říká vždycky. „To se
tak patří, ať se vám to vydaří!“
ještě za vámi volá a vy při tom
víte, že večer nepřijde, protože
už nemůže. Ale mrznout venku a čekat až přijdete, abyste
náhodou neminuli, to pro vás
vždy ráda udělá. A to je důvod,
proč to nevzdáte, proč to děláte. Ještě je dost lidí, kteří vás
podpoří a mají úctu k tomu,
co vytváříte pro ostatní, pro lidi, pro ob- prosbička – hospodyňky, příště zamkněnovené tradice, pro dědinu – aby nezašla te hospodářům sklípek s pitím a prosím
místo té slivovičky dejte raději nějaké to
na úbytě.
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vajíčko a uzené. Věřte, nám to nesmírně
pomůže.
V pátek na hasičské zbrojnici jsme se
sešli s těmi, co s námi byli v průvodu nebo
se jinak podíleli na ostatcích. Promítli

jsme video, prohlédli fotografie a sami se
zasmáli tomu, co jsme najednou spatřili.
Děkujeme všem, kteří nás jakkoliv
podporujete.
Vlastimil Doležal

Tříkrálová sbírka 2012
Tříkrálovou sbírku pořádá Charita ČR
a jejím obecným účelem je pomoci rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí
a podpora charitního díla.
Sbírka je již nedílnou součástí vánoční
tradice, je poselstvím dobré vůle, radosti
a solidarity, která umožňuje veřejnosti podílet se na pomoci osobám s mentálním
a tělesným postižením, nemocným, umírajícím, trpícím a sociálně slabým lidem.
V letošním roce se konala sbírka již
po 11. a koledníci Vaše domovy mohli navštívit od 1. do 14. ledna. Po Tvarožné chodilo 8 skupinek koledníků, kteří rozdávali
slovem nebo písní zvěst vánočních svátků.
Celkem se u nás vybralo 30 880 Kč.
V brněnské diecézi se vybralo celkem
17 455 623 Kč a celkový výtěžek Tříkrálové
sbírky 2012 byl 74 683 754,82 Kč (z toho
649 755 Kč činil výnos DMS z Tříkrálového
koncertu 2012 a 142 533 Kč tvořily ostatní
finanční dary).

2008
2009
2010
2011
2012

23.774
27.000
29.268
27.030
30.880

Výtěžek letošní sbírky bude opět rozdělen mezi ty nejpotřebnější: 65 % se
vrátí zpět pro potřeby Oblastní charity
Znojmo, 15 % bude použito pro potřeby
Diecézní charity Brno, 10 % půjde na humanitární pomoc do zahraničí, 5 % bude
použito pro potřeby Charity ČR a zbylých
5 % je určeno na režii sbírky.

Tříkrálová sbírka je symbolem Tří králů, kteří se jako tři mudrci z východu přišli
v Jeruzalémě poklonit malému Ježíškovi, neboť měli vnuknutí, že právě on má
být Spasitelem světa. Při Tříkrálové sbírce
píší někteří koledníci posvěcenou křídou
na dveře domů zkratku „K + M + B“, což je
způsob požehnání. Zkratka se často mylVýnosy Tříkrálové sbírky ve Tvarožné ně vykládá jako iniciály tří králů. Kašpar,
Melichar a Baltazar. Původní text však zní
od jejího vzniku:
„Christus mansionem Benedikt“, což v přerok
výtěžek (Kč)
kladu znamená „Nechť Kristus žehná to2001
15.556
muto příbytku“.
2002
17.855
2003
2004
2005
2006
2007

20.129
20.000
25.500
22.015
25.125

Na závěr bych chtěla poděkovat všem
koledníkům, vedoucím skupinek a štědrým dárcům za jejich ochotu a příspěvek
pro dobré dílo.
Marie Bajerová
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PodČkování koledníkĤm a dárcĤm TS 2012
Ve dnech 1.- 14.ledna 2012 probČhl již dvanáctý roþník TĜíkrálové sbírky, která pomáhá posilovat
vČdomí solidarity a dobroþinnosti ve spoleþnosti. Získané prostĜedky slouží pro potĜeby nemocných,
sociálnČ slabých a znevýhodnČných , mládeže a rodin v nouzi.
Na svČĜeném území modĜického a rosického dČkanátu se do koledování ochotnČ zapojilo témČĜ 1600
koledníkĤ, kteĜí vytvoĜily pĜes 450 kolednických skupinek. Všem koledníkĤm, vedoucím skupinek,
místním asistentĤm patĜí velké podČkování, neboĢ nezištnČ vČnovali svĤj þas ve prospČch pomoci
druhým. Úsilí vynaložené koledníky je neocenitelné a velmi si jejich pomoci vážíme.
Velice dČkujeme také všem dárcĤm, kteĜí vlídnČ pĜijali koledníky a prostĜednictvím Charity tak pĜispČli
na spoleþnou pomoc mnoha potĜebným.
Zvláštní podČkování patĜí také knČžím za pomoc a duchovní podporu sbírky.
Celkový výtČžek TĜíkrálové sbírky 2012 v regionu pĤsobnosti Oblastní charity Rajhrad dosáhl opČt
rekordních 2 598 182 Kþ, což je o 140 932 Kþ více než v minulém roce. VzrĤstající štČdrost dárcĤ je
pro nás dĤkazem dĤvČry a lze z ní vyþíst víru v dĤležitost a potĜebnost pomáhat druhým. ProstĜedky
z TĜíkrálové sbírky jsou významným zdrojem financování poskytovaných sociálních služeb, zvláštČ
v dobČ nepĜíznivé ekonomické situace, kdy dochází k poklesu dotací na provoz tČchto služeb.
65% výtČžku letošní sbírky Oblastní charita Rajhrad použije na projekty, které pĜispČjí k zajištČní
provozu, zkvalitnČní a rozšíĜení nabídky poskytovaných sociálních služeb, kterými jsou:
- DĤm léþby bolesti s hospicem sv. Josefa v RajhradČ- poskytuje komplexní odbornou paliativní
péþi nevyléþitelnČ nemocným a lidem trpícím chronickými bolestmi s dĤrazem na zachování lidské
dĤstojnosti a vytváĜení atmosféry klidu a porozumČní pro umírající a jejich blízké.
- Mobilní hospic sv. Jana v RajhradČ- poskytuje specializovanou domácí hospicovou péþi, která
vychází vstĜíc pĜáním nevyléþitelnČ nemocným lidem strávit konec svého života v domácím
prostĜedí se svou rodinou a blízkými. Služba je zajišĢována multidisciplinárním týmem nepĜetržitČ
24 hodin 7 dní v týdnu.
- Charitní ošetĜovatelská služba Rajhrad- terénní služba zajišĢující odborné zdravotnické výkony
lidem s akutním nebo chronickým onemocnČním v jejich domácím prostĜedí, vþ. zapĤjþení
kompenzaþních pomĤcek
- Charitní peþovatelská služba Rajhrad- poskytuje odborný komplex peþovatelských služeb
umožĖující seniorĤm, osobám se zdravotním postižením a handicapovaným z dĤvodu ztráty
sobČstaþnosti zachovat kvalitu života v prostĜedí svého domova na základČ jejich individuálních
potĜeb.
- Odborné sociální poradenství – poskytuje pĜímou pomoc lidem pĜi Ĝešení jejich sociálních
problémĤ, nabízí komplexní informace ke zvládnutí souþasné nepĜíznivé situace a jejímu zlepšení.
- Nízkoprahové centrum pro mládež v Židlochovicích- poskytuje zázemí a odbornou pomoc
mládeži v obtížných životních situacích, u kterých jsou pĜítomny faktory pro vznik sociálnČ
nežádoucích jevĤ.
Další prostĜedky z TĜíkrálové sbírky budou vČnovány na plánovanou opravu havarijního stavu podlah
lĤžkové þásti hospice sv.Josefa v RajhradČ, dále na podporu a rozvoj þinnosti farních charit, osobám
v tíživé životní situaci a pro pĜípad živelných katastrof na humanitární pomoc v ýeské republice a
zahraniþí.

DČkujeme Vám, že nám pomáháte pomáhat!
Ing.Hana BČlehradová
koordinátorka TĜíkrálové sbírky za OCH Rajhrad
www.rajhrad.charita.cz, www.dlbsh.cz
www.trikralovasbirka.cz
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Konečné výsledky Tříkrálové sbírky 2012 – OCH Rajhrad
Výtěžek ke dni 9. 2. 2012: 2 598 182 Kč vč. 932 Kč (37 euro)
Rozpečetěno pokladniček: 100 % ze 457 tj. 457
Obec

výtěžek zapečetěno použito
Kč
pokladniček pokladniček

Modřické děkanství
Blažovice
Blučina
Bratčice
Holubice
Hostěnice
Hrušovany u Brna
Jiříkovice
Kobylnice
Kovalovice
Kupařovice
Ledce
Medlov
Měnín
Modřice
Mokrá
Moravany
Moutnice
Nebovidy
Nesvačilka
Nosislav
Opatovice
Otmarov
Podolí u Brna
Popovice
Pozořice
Prace
Rajhrad
Sivice
Sobotovice
Sokolnice
Syrovice
Šlapanice
Telnice
Těšany
Tvarožná
Újezd u Brna
Velatice
Viničné Šumice
Vojkovice
Žatčany
Želešice
Židlochovice

25

39 371
51 343
9 492
26 785
17 399
20 005
36 164
34 360
23 000
7 433
4 834
16 079
33 678
68 333
55 285
65 981
38 162
16 000
10 773
42 270
18 275
12 088
31 099
7 150
64 128
29 640
51 136
31 210
13 571
53 523
40 957
116 388
40 900
30 618
30 880
77 484
29 447
32 300
27 984
32 500
37 258
56 873

8
10
1
4
5
3
4
4
4
2
1
6
7
13
16
9
7
4
2
6
3
1
4
2
15
3
14
5
3
8
7
17
4
7
8
13
2
6
2
4
6
13

8
10
1
4
5
3
4
4
4
2
1
6
7
11
14
9
7
4
2
6
3
1
4
2
15
3
11
5
3
8
7
17
4
7
8
13
2
6
2
4
6
13

Obec

výtěžek zapečetěno použito
Kč
pokladniček pokladniček

Rosické děkanství

Alexovice
8 195
Babice
9 573
Biskoupky
5 116
Budkovice
10 906
Čučice
9 876
Dolní Kounice
39 667
Domašov
24 260
Hrubšice
7 878
Ivančice
100 315
Javůrek
11 592
Ketkovice
14 838
Lesní Hluboké
5 513
Lesní Jakubov
7 340
Letkovice
16 371
Litostrov
4 202
Ludvíkov
2 750
Lukovany
21 907
Moravské Bránice
23 693
Mělčany
15 523
Němčice
25 540
Němčičky
8 368
Nové Bránice
19 863
Oslavany
47 973
Oslavany-Nová Ves
9 669
Oslavany-Padochov
6 090
Ostrovačice
23 510
Omice
19 270
Ořechov
83 032
Polánka
18 445
Prštice
24 948
Příbram na Moravě
17 039
Rapotice
15 977
Rosice
17 278
Rudka
15 130
Říčany
61 589
Říčky
10 158
Řeznovice
7 324
Silůvky
23 598
Stanoviště
8 930
Střelice u Brna
105 145
Sudice
8 328
Trboušany
23 600
Újezd u Rosic
9 221
Veverské Knínice
25 676
Vysoké Popovice
20 468
Zakřany
16 191
Zbraslav
48 451
Zbýšov
55 700
Celkem
2 598 182

1
2
1
2
3
7
8
1
15
2
2
1
1
2
1
1
3
5
3
1
2
4
8
1
1
3
3
14
2
3
2
2
8
4
8
2
1
5
2
22
1
2
2
4
3
3
10
10
457

1
2
1
2
3
7
6
1
15
2
2
1
1
2
1
1
3
5
3
1
2
4
8
1
1
3
3
14
2
3
2
2
4
4
8
2
1
5
2
22
1
2
2
4
3
3
10
10
444
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Historický elektroodpad: Kdo za něj zaplatí?
Výrobci elektrospotřebičů jsou většinou nadnárodní firmy s globální působností. Znamená to mimo jiné, že dávno
před přijetím české odpadové legislativy
v současné podobě tyto společnosti její
principy znaly z dalších zemí a hlásily se
ke svému dílu odpovědnosti za ochranu
životního prostředí.
Její nedílnou součástí je spoluodpovědnost za ekologickou recyklaci spotřebičů, jež doslouží. Nejde ale jen o to, že se
výrobce určité značky za pár let šetrně
a zodpovědně postará o zařízení, které
dnes prodal.
Ano, většina značek, které spotřebitelé
vyhledávají, má dlouhou tradici a v některých rodinách sloužily výrobky se stejným
logem už minulým generacím. Je ale
i mnoho značek, které přestaly existovat.
Jejich zástupci v domácnostech v podobě
lednic, praček a spousty dalších spotřebičů však slouží dál.
Podle průzkumů je například nejméně polovina lednic v českých domácnostech starších pěti let. Kdo by tedy zajistil
jejich ekologickou recyklaci, kdyby platilo,
že v oblasti elektroodpadu se stará každý
jen o své?

míst – přesněji míst zpětného odběru
– a navázaly spolupráci s nejlepšími zpracovateli. Díky tomu se naší zemi podařilo
nejlépe ze všech nových členských států EU splnit požadavek Unie, aby každý
obyvatel ročně odevzdal k ekologickému
zpracování nejméně čtyři kilogramy vysloužilých elektrozařízení.
Termín byl pro všechny nově přistoupivší státy stanoven do konce roku 2008,
„staré“ členské země musely tento požadavek splnit už o dva roky dřív.
Přestože Češi v počátcích fungování
kolektivních systémů ročně odevzdávali
jen něco přes kilogram spotřebičů, koncem roku 2008 jsme už limit dokázali
nejen splnit, ale dokonce překročit. Země
jako například Maďarsko nebo Polsko požadavek EU v termínu nesplnily.

Jak se financuje zpětný odběr
K financování celého tohoto složitého,
ale zároveň nesmírně potřebného systému slouží takzvané recyklační poplatky,
jinak nazývané také PHE. Do kolektivních
systémů je odvádějí výrobci a dovozci, a to ve výši, jaká odpovídá nákladům
na zajištění zpětného odběru, zpracování
a využití spotřebičů určitého druhu.
Poplatek tvoří součást ceny nových
Odpovědnost výrobců a dovozců
Zákon proto přišel s termínem „his- výrobků, při prodeji je viditelně označen
torická elektrozařízení“. Definuje je jako jako samostatná položka. Množství nově
výrobky, které byly uvedeny na trh dříve, prodaných spotřebičů určité značky tak
než současná právní úprava vstoupila určuje, jakou částkou její výrobce či dovozce do kolektivního systému přispívá.
v platnost - tedy před 13. srpnem 2005.
Zviditelnění poplatku má význam
A o ně – tedy o jejich sběr a recyklaci
– se podle zákona musejí postarat všichni nejen pro kontrolu, zda výrobce plní své
současní výrobci a dovozci takříkajíc ru- zákonné povinnosti, ale také pro každého
kou společnou a nerozdílnou. Právě proto spotřebitele, který je touto formou upovytvořili neziskové společnosti, kolektivní zorněn na to, že existuje zpětný odběr
elektrozařízení, kterého může bezplatně
systémy, jako je například ELEKTROWIN.
Kolektivní systémy v České republice využít.
od roku 2005 vybudovaly síť sběrných
5WBSPäFOTLâ[QSBWPEBK
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Co se děje na Svazku
Tak, a máme po Vánocích. Většina občanů prožila tyto krásné chvíle v příjemném klidu uprostřed svých nejbližších.
Toto štěstí však rozhodně neměli pracovníci provozu Vodárenské akciové společnosti, a.s. v Pozořicích. V průběhu vánočních dnů byli upozorněni, že na čerpací
stanici na splaškové kanalizaci v Kovalovicích se něco děje. Po příjezdu na místo
samé zjistili, že akumulační nádrž před ČS
je zanesena tuky.
K nashromáždění těchto tukových
špuntů došlo navýšenou likvidací kuchyňských olejů po štědrovečerní přípravě
tradiční pochoutky – smaženého kapra
– jejich vylitím do kanalizace. Nebyli jsme
jediní, kdo s tímto problémem bojoval.
V Českých Budějovicích tuto tukovou
katastrofu odstraňovali na ČOV čtyři dny
(bylo možné ji sledovat v hlavním zpravodajství ČT1).
Je potřeba si uvědomit, že tuk z fritéz
je řazen mezi nebezpečný komunální odpad a jako takový by měl být likvidován.
Pokud se tedy v obci se sběrným dvorem
objeví označení, že je možné zde tento
odpad odevzdat, má občan povinnost
jej tímto způsobem likvidovat. V případě, že obec tuto možnost nenabízí, je dle
sdělení pracovníků odpadového hospodářství nejlepší řešení umístit tento olej
do láhve a tuto odložit do popelnice.

Z kanalizačního řádu jasně vyplývá,
že tuk a olej je nebezpečná odpadní látka
a v kanalizaci nemá co dělat.
Domnívám se, že je potřeba využívat
nově vybudovaný kanalizační systém
v souladu s platnými předpisy a ne si
jej dobrovolně ničit a zvyšovat náklady
na jeho údržbu a provoz.
V současné době také probíhají kamerové zkoušky na celém systému kanalizačních stok, vybudovaných v I. etapě
(kolaudace v roce 2007 v obcích Šlapanice,
Podolí, Prace, Kobylnice, Blažovice, Jiříkovice a Ponětovice).
Některé úseky je nutno opravit (průhyb, vlasové trhliny), což probíhá ještě
v režimu reklamačních závad.
Je ovšem opravdu zajímavé zjistit, co
všechno jsme schopni do kanalizační
stoky nějakým způsobem dopravit – pet
lahve, střešní tašky, částí kolejnic, stavební suť, odpady ze zahrady, velké množství
pecek z ovoce, textilie apod.
Pokuste se zamyslet nad tím, jak budete reagovat na situaci, kdy vámi vhozený
a postupem času nashromážděný materiál, který nemá v kanalizaci co dělat, neodteče až do stoky, ale ucpe vaši domovní
přípojku a všemi kanalizačními otvory
vám bude splašková voda nastupovat
do nemovitosti.
Markéta Staňková,
Svazek Šlapanicko

Uzávěrka příštího čísla
Uzávěrka pro doručení příspěvků do příštího čísla je 8. května 2012. Žádáme o její
dodržení. Svoje příspěvky zasílejte v elektronické podobě na adresy, uvedené v tiráži.
V doručených příspěvcích si vyhrazujeme právo provedení úprav pravopisu a rozsahu
příspěvků.
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Ročník 40 t ėÓTMP 2 t březen–duben 2012

Naši jubilanti
březen–duben 2012
91 let
85 let
75 let
70 let
60 let

50 let

Šírová Františka, Tvarožná 58
Krčková Jiřina , Tvarožná 190
Urbánková Pavla, Tvarožná 133
Hradečná Marie, Tvarožná 136
Hlavatý Josef, Tvarožná 114
Veselý Karel, Tvarožná 77
Knos Jan, Tvarožná 26
Kříž Jiří, Tvarožná 329
Proch Luboš, Tvarožná 154
Čakloš Jiří, Tvarožná 325
Staněk Michal, Tvarožná 109
Všem jubilantům blahopřejeme!

REKLAMA

Opravy, přestavby, renovace, servis jízdních kol všech druhů a značek.
Nová kola podle katalogu.
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Tvaroženský zpravodaj
vydává Obec Tvarožná, vychází 1× za dva měsíce, v nákladu 320 výtisků
datum vydání 21. 3. 2012, evidenční číslo: MK ČR E 10094, IČ: 002 82 731
kontakt – tel.: 544 226 101, e-mail: obec@tvarozna.cz, web: www.tvarozna.cz
příspěvky můžete zasílat i na: zpravodaj@jpk-design.cz
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